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احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،وعىل آله وصحبه ،ومن اتبعهم
بإحسان واتقى حده.
أما بعد(:)1
فإنا نحمد إليكم اهلل تعاىل الذي ال إهل إال هو ،ونسأله سبحانه أن يوفقكم ملا فيه اخلري لدينه
ومجاعة املسلمني ،وأن ينرص بكم دينه ،وسنة رسوله ‘.
شيخنا الكريم:

( )1هذه رسالة من "املجلس العلمي" يف "والية الربكة" التابعة للدولة اإلسالمية إىل والة األمر ،بتاريخ 11 :شعبان
موضحا إذ ُأرسلت بدون عنوان[ .النارش].
 1439ـه ،وقد وضعنا هلا عنوا نًا
ً

1

مؤخرا ما حيصل يف "ديوان اإلعالم" من اختالف بني جل العاملني فيه ،وبني أمري
بلغنا
ً
"ديوان اإلعالم" أيب حكيم األردين( )2وأيب صالح العراقي( ،)3وطلحة مال حسني( ،)4وأيب بكر
الغريب( ،)5وآخرين.
حيث نشب خالف قوي بني أمري "ديوان اإلعالم" ومن معه؛ مقابل قرابة أربعني أخ
يعملون يف "ديوان اإلعالم" عىل رأسهم :أبو حممد القطري( ،)6وأبو أنس الفرنيس( ،)7وأبو
جهاد الشيشاين( ،)8وأبو سمية املرصي( ،)9والسبب املبارش هلذا اخلالف متثل باعرتاض أيب
حممد القطري وكل من معه؛ عىل احتواء أحد اإلصدارات لعبارة يفهم منها تكفري الشعوب
املسلمة بالعموم ،ورفض أمري "ديوان اإلعالم" أن ُيضاف لتلك العبارة ما ُيفيد بأهنا خاصة
بمن وقع يف رشك الديمقراطية واالنتخابات ،وذلك بالتزامن مع رفض أمري "ديوان اإلعالم"
تضمني أحد اإلصدارات ألحد املقتطفات من السلسلة اإلذاعية( )10التي بثتها "إذاعة البيان".

( )2أبو حكيم األردين :أمري "ديوان اإلعالم" -ساب ًقا ،-وهو من الغالة[ .النارش].
( )3أبو صالح العراقي :أمني "ديوان اإلعالم" ،وهو من الغالة[ .النارش].
( )4طلحة مال حسني :عضو "جلنة االستامع والتدقيق" يف "إذاعة البيان" ،وهو من الغالة[ .النارش].
( )5أبو بكر الغريب :األردين مسؤول "جلنة اإلعالم املنارص" ،وعضو "جلنة املتابعة اإلعالمية" التابعتان لديوان اإلعالم
آنذاك ،-واملقرب من أيب حكيم األردين ،وهو من الغالة[ .النارش].( )6أبو حممد القطري :مسؤول "جلنة املتابعة اإلعالمية "التابعة لديوان اإلعالم -ساب ًقا[ .-النارش].
( )7أبو أنس الفرنيس :مسؤول "الفريق الفرنيس" التابع لديوان اإلعالم -ساب ًقا[ .-النارش].
( )8أبو جهاد الشيشاين :مسؤول "فريق اللغات" التابع لديوان اإلعالم -ساب ًقا[ .-النارش].
( )9أبو سمية املرصي :مسؤول "إنتاج املكاتب اإلعالمية واإلرشاف عليها" التابع لديوان اإلعالم -ساب ًقا[ .-النارش].
( )10أي" :سلسلة علمية يف بيان مسائل منهجية"؛ وهي  6حلقات صوتية ُبثت عرب أثري "إذاعة البيان" التابعة للدولة
اإلسالمية بصوت فضيلة الشيخ املجاهد :أيب حممد املرصي -تقبله اهلل ،-بتاريخ :ذي احلجة  1438ـه  -سبتمرب 2017
=
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ومن خالل متابعتنا ملا حيصل يف "ديوان اإلعالم" ،واستامعنا لشهادات بعض أعضاء
"املجلس العلمي"( ،)11وما بلغنا عام حيصل يف "ديوان اإلعالم" ،وما اطلعنا عليه من أسئلة
وجهها أمري "ديوان اإلعالم" ومن معه للمجلس العلمي حول السلسلة اإلذاعية؛ تكون لدينا
تصور ألهم األسباب التي أدت إىل ما حيصل يف "ديوان اإلعالم" ،ونجمل هذه األسباب باآليت:
 -1غياب الرقابة الرشعية املؤهلة عىل ما ُيصدره "ديوان اإلعالم" وما ينتهجه من
السياسات ،وتفلت أمري "ديوان اإلعالم" ومن معه من الرقابة الرشعية واملساءلة ،ومنابذهتم
وعداوهتم لطلبة العلم يف الدولة اإلسالمية.
 -2شعور العاملني يف "ديوان اإلعالم" بأن أبا حكيم ومن معه يمثلون امتدا ًدا للغالة الذين
كفروا الدولة اإلسالمية وفروا إىل ديار الكفر ،من أمثال أيب أمحد الفرنيس( ،)12وأيب مرام
اجلزائري( ،)13وأيب حذيفة التونيس( ،)14وأيب زيد العراقي( ،)15خاصة أن أبا حكيم امتعض من

=

شوال  1439ـه 7 -
م ،وقد نرشت املؤسسة تكملتها -التي ُمنع بثها -وهي عبارة عن  3حلقات ،بتاريخ :السبت ّ 23
يوليو  2018م[ .النارش].
( )11املجلس العلمي :جملس تأسس بعد إلغاء "مكتب البحوث والدراسات" الحتواء املعرتضني من عامة اجلند عىل
إلغاء املكتب ،وقد كُلف فضيلة الشيخ املجاهد :أيب حفص اهلمداين -تقبله اهلل -بإدارته ،وألغي رسي ًعا كام ألغي "مكتب
البحوث" ِم ْن ق ْبل دون تبيني لألسباب[ .النارش].
( )12أبو أمحد الفرنيس :عضو "اللجنة املنهجية" التابعة للجنة املفوضة -ساب ًقا ،-وهو من الغالة[ .النارش].
( )13أبو مرام اجلزائري :عضو "اللجنة املنهجية" التابعة للجنة املفوضة -ساب ًقا ،-وهو من الغالة[ .النارش].
( )14أبو حذيفة التونيس :قايض "العقارات" يف "والية الرقة" -ساب ًقا ،-وهو من الغالة[ .النارش].
( )15أبو زيد العراقي :أمري "اللجنة املنهجية" التابعة للجنة املفوضة -ساب ًقا ،-وهو من الغالة[ .النارش].
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إظهار أيب أمحد الفرنيس يف أحد

اإلصدارات()16

التي حتدثت عن املنتكسني ،وأن أبا بكر

الغريب ال يزال يكن الوالء واالحرتام هلؤالء كام جاء يف بعض الشهادات ،وأهنم ُيظهرون
الشامتة كلام ُقتل أحد من املشايخ الذين انكشف هلم حال أيب حكيم األردين ،من الشيخ أيب
عبد الرمحن التميمي( )17إىل الشيخ أيب رغد الدعجاين( )18ومن معه(- )19تقبلهم اهلل مجي ًعا.-
وقد قال نائب أيب حكيم( )20لبعض العاملني يف "ديوان اإلعالم" بعد مقتل وايل

الربكة()21

ومن معه من اإلخوة بأنه :كانت غيمة سوداء تغطي "ديوان اإلعالم" وقد انقشعت اآلن ،وأن
ً
أمواال زائدة عن حاجة الديوان سينفقها عىل حفلة شواء بمناسبة مقتل اإلخوة.
لديه
 -3ترصيح أمري "ديوان اإلعالم" ومن معه بأهنم ال يزالون عىل القول بأن" :التكفري من
أصل الدين" ،وال يزالون يقولون بتعميم "اللجنة املفوضة" رقم( :ـه-8ت )31-الذي ألغي
العمل به بتعميم "اللجنة املفوضة" رقم( :ع خ ،)752/وتاريخ 1438/12/24( :ـه) ،وهم
ال يزالون يشغبون عىل السلسلة الصوتية التي ُأ ِمروا ببثها يف "إذاعة البيان" ،وقال أبو حكيم:

( )16أي :اإلصدار املرئي املعنون باآلية الكريمة{ :وال ت ُُضو ُه شيْئًا} ،الصادر عن" :املكتب اإلعالمي لوالية اخلري"
التابع للدولة اإلسالمية ،بتاريخ :مجادى األوىل  1439ـه[ .النارش].
( )17أبو عبد الرمحن التميمي :وايل "والية الرقة" ،ثم عضو "اللجنة املفوضة" -ساب ًقا[ .-النارش].
( )18أبو رغد الدعجاين :الرشعي العام لوالية الربكة التابعة للدولة اإلسالمية -ساب ًقا[ .-النارش].
( )19أي :القصف الذي ُقتل فيه أبو الوليد السيناوي )وايل "والية الربكة" -ساب ًقا ،(-وأبو رغد الدعجاين )الرشعي
العام لوالية الربكة -ساب ًقا ،(-وأكثر من  30أخ بني أمراء كتائب ومفاصل -تقبلهم اهلل مجي ًعا-؛ أثناء اجتامع هلم يوم
اخلميس  4شعبان  1439ـه  19 -أبريل  2018م[ .النارش].
( )20أبو عبد اهلل األسرتايل :نائب أمري "ديوان اإلعالم "-ساب ًقا ،-وأمريه -حال ًيا ،-وهو من الغالة[ .النارش].
( )21أبو الوليد السيناوي :وايل "والية الربكة" التابعة للدولة اإلسالمية -ساب ًقا[ .-النارش].
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إن جمموعة من املرجئة سيطرت عىل الدولة ،وإن أمري املؤمنني جيارهيم؛ لكي ال خيرجوا عليه،
وقد بث "ديوان اإلعالم" فيديو بعنوان" :صحوات

برتايوس()22

وخطة االخرتاق

املنهجي"()23؛ للطعن يف اإلخوة الذين أوكل إليهم أمري املؤمنني إجراء بعض اإلصالحات يف
الدولة.
وقد خطب املدعو طلحة مال حسني يف أحد املساجد يف أحد أيام اجلمعة ،ورصح يف خطبته
بأنه ال ينبغي تبديع من يقول بالبيان امللغى ،وأن السلسلة الصوتية احتوت عىل خمالفات
منهجية ،وأنه سوف يلقي سلسلة بعنوان" :ملة إبراهيم" يبني فيها األخطاء املنهجية التي
احتوهتا السلسلة الصوتية ،وذلك قبل فرتة يسرية من خروج الغالة ومقاتلتهم للدولة يف منطقة
أمرا بمنعه من اخلطابة ،والتدريس،
"الكشمة" ،وأصدر الشيخ أبو رغد الدعجاين -تقبله اهللً -
واإلمامة يف املساجد.
 -4أن أمري "ديوان اإلعالم" ومن معه خيوضون يف بعض مسائل التكفري ،وباألخص تكفري
وتبديع بعض العلامء؛ كالنووي ،وابن قدامة املقديس ،واحلافظ ابن حجر العسقالين ،ولدهيم
قائمة بأسامء عرشات من علامء أهل السنة واجلامعة الذين تصيدوا هلم العثرات والزالت،
علام بأنه ال تتوفر لدهيم األهلية الرشعية للخوض يف هذه
وأطلقوا عليهم التبديع والتكفريً ،
املسائل.

( )22ديفيد برتايوس :قائد القيادة املركزية باجليش األمريكي -ساب ًقا ،-ومدير وكالة االستخبارات املركزية األمريكية
"يس آي أي" -ساب ًقا[ .-النارش].
(ُ )23و ِضع الفيديو ضمن التقارير اليومية التي تُوزع عىل الدواوين واجلنود ،والقائم عىل عمل التقارير هو أبو دجانة
املرصي[ .النارش].
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 -5أن ا
كال من طلحة مال حسني ،وأيب صالح العراقي؛ يامرسون دور الرقابة والتدقيق من
الناحية الرشعية عىل ما يصدر عن "ديوان اإلعالم" ،مع عدم أهليتهم هلذا العمل.
 -6أن أبا حكيم ومن معه يستغلون "ديوان اإلعالم" يف نرش تصوراهتم اخلاصة ،وإنزال
أحكام الردة والتكفري عىل بعض املؤسسات املنارصة للدولة اإلسالمية ،وبعض اجلامعات ،مع
عدم أهليتهم؛ إلطالق هذه األحكام عىل األعيان ،وهو ما أدى إىل عدم تبيينهم ملناطات الردة
التي حتققت فيمن كفروهم ،وعدم صدور فتوى أو بيان رشعي منضبط يف احلكم عىل تلك
اجلامعات أو املؤسسات.
 -7شعور العاملني يف اإلعالم بتدين مستوى عمل اإلعالم ،وغياب التوجيه الرشعي هلذا
الديوان ،وجتاوز أيب حكيم ومن معه للحدود الرشعية؛ حيث إن "ديوان اإلعالم" أصبح
ُيستغل من قبل أيب حكيم ومن معه؛ لنرش الغلو يف التكفري ،وافتعال القضايا األمنية لطلبة
العلم يف الدولة اإلسالمية ،والطعن والتشهري واالفرتاء عليهم.
أيضا أن أبا حكيم ومن معه ال يزالون يفتعلون القضايا األمنية لطلبة العلم املعارضني
وبلغنا ً
هلم ،كام أهنم قاموا بعمل صفحة عىل "تليجرام" أسموها" :وحرض املؤمنني" ،وهتدف تلك
القناة؛ للطعن يف طلبة العلم يف الدولة اإلسالمية من خالل نرش أسامئهم ومثالبهم ،وتقوم
بترسيب بعض الوثائق اخلاصة بديوان اإلعالم التي تعنى بتقييم الرشعيني يف الدولة
اإلسالمية.
وقد ثبت بالبينة أن ا
كال من أيب حكيم األردين ،وطلحة مال حسني ،وأيب صالح العراقي ومن
معهم؛ غري مؤهلني للخوض يف مسائل التكفري واالعتقاد ،وظهر هذا جل ايا فيام شهد به الشيخان
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أبو حممد املرصي( ،)24وأبو يعقوب املقديس( ،)25ومن خالل األسئلة التي أرسلها أبو حكيم
ومن معه للمجلس العلمي حول السلسلة الصوتية حيث:
 -1شهد الشيخان أبو حممد املرصي ،وأبو يعقوب املقديس عىل طلحة مال حسني بأنه
رصح بوقوع النووي يف الرشك األكرب؛ لعمله بحديث منكر يروى عن ابن مسعود  ¢يف
مسألة انفالت الدابة ،وذلك يف جلسة مسجلة صوت ايا بحضور أمري ومشايخ "اللجنة
املفوضة" ،وبحضور الشيخ أيب أمحد العراقي -تقبله اهلل -أمري "ديوان األمن" -آنذاك،-
وبحضور أيب حكيم األردين ،وأيب صالح العراقي ،وأيب إسالم احللبي( ،)26ومعهم أبو دجانة
املرصي()27

-وهو مطلوب لالعتقال؛ الشرتاكه مع الغالة يف قتل األخ األمني أيب دجانة

الفرنيس(.-)28
ولقد ُبني هلم يف ذلك املجلس؛ أن الذي كفروا به النووي ،قال به وبام يامثله مجع من األئمة؛
كاإلمام أمحد بن حنبل ،وابن أيب شيبة ،والطرباين ،وابن السني ،والبيهقي ،وشيخ اإلسالم ابن
تيمية ،وتلميذه ابن القيم ،وابن مفلح احلنبيل ،وابن املربد احلنبيل ،وابن اجلزري صاحب
القراءات ،والشوكاين ،ورصح عدد من أئمة الدعوة النجدية بأنه قربة إىل اهلل تعاىل إن قصد به
امتثال أمر النبي ‘.
( )24أبو حممد املرصي :عضو "اللجنة املفوضة" -ساب ًقا[ .-النارش].
( )25أبو يعقوب املقديس :أمري "مكتب البحوث والدراسات" -ساب ًقا[ .-النارش].
( )26أبو إسالم احللبي :عضو "جلنة االستامع والتدقيق" يف "إذاعة البيان" ،وهو من الغالة[ .النارش].
( )27أبو دجانة املرصي :من الغالة ،مكلف بإعداد ملف التقارير اليومية يف "ديوان اإلعالم"ُ ،قتل يف إحدى املدامهات
عىل جمموعة تابعة للغالة[ .النارش].
( )28أبو دجانة الفرنيس :أمني؛ مكلف بتتبع خاليا الغالة واخلوارج ،والتحقيق يف ملف "ديوان اإلعالم"[ .النارش].
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وقد استوعب الشيخ أبو يعقوب املقديس هذه املسألة يف رسالة أسامها" :اإلجلام ملن كفر
علامء اإلسالم"( ،)29وهي مرفقة هبذا اخلطاب.
 -2قام أبو حكيم األردين ومن معه؛ بإرسال جمموعة من األسئلة للمجلس العلمي حول
السلسلة الصوتية ،وبعد اطالعنا عىل تلك األسئلة؛ تبني لنا أهنا أسئلة تعنت واستشكال ،ال
أسئلة استفهام واستدالل ،وكشفت تلك األسئلة عن مدى جهل كاتبيها بأبسط مسائل
العقيدة ،وكشفت تعدهيم عىل منهج أهل السنة واجلامعة ،وتلفيقهم التهم لعلامء املسلمني.
حيث حكم كاتبو تلك األسئلة عىل أحد أنواع التوسل املرشوع الذي فعله الصحابة
علام بأنه ثابت عن عمر ومعاوية  ƒبمحُض من الصحابة،
بإمجاعهم بأنه" :معتقد باطل"ً ،
ونقل عدد من األئمة عن العلامء القول باستحبابه؛ كشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن مفلح،
والشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب ،والشيخ محد بن نارص بن معمر †.
قال أبو حكيم األردين ومن معه يف سياق اعرتاضهم عىل دفع التكفري عن علامء املسلمني:
"ومن معتقدات النووي الباطلة التي بني أيدي املسلمني قوله) :إنه يستحب إذا كان فيهم رجل
مشهور بالصالح أن يستسقوا به فيقولون :مهللا إنا نستسقي ونستشفع إليك بعبدك فالن(
[األذكار]"! .انتهى كالمهم.
س ْب ِن مالِك " :¢أن ُعمر ْبن اخلط ِ
قُلنا :قدْ ثبت ع ْن أن ِ
اب  ¢كان إِذا قح ُطوا ا ْست ْسقى
اس ْب ِن ع ْب ِد املُط ِل ِ
بِالعب ِ
ب ،فقال) :الل ُهم إِنا كُنا نتوس ُل إِل ْيك بِنبِينا فت ْس ِقينا ،وإِنا نتوس ُل إِليْك بِعم
نبِينا فا ْس ِقنا( ،قال :ف ُي ْسق ْون"(.)30
( )29نُرشت عرب "مؤسسة الرتاث العلمي" يوم الثالثاء  18مجادى اآلخر  1439ـه  6 -مارس  2018م[ .النارش].
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وصح عن سلي ِم ب ِن ع ِ
اخلبائِ ِري" :أن السامء قحط ْت ،فخرج ُمع ِ
امر ْ
اوي ُة ْب ُن أ ِيب ُس ْفيان وأ ْه ُل
ْ ُ ْ ْ
اوي ُة عىل ا ْملِن ِْرب قال :أين ي ِزيدُ بن ْاألسو ِد ْ ِ
ِدم ْشق ي ْست ْس ُقون ،فلام قعد ُمع ِ
اس،
اجلرِش؟ فنادا ُه الن ُ
ْ
ُ
ْ ُ ْ
اوي ُة فصعد ا ْملِنْرب ،فقعد ِعنْد ِر ْجل ْي ِه ،فقال ُمع ِ
فأ ْقبل يتخطى الناس ،فأمر ُه ُمع ِ
اوي ُة( :الل ُهم إِنا

ن ْست ْش ِف ُع إِل ْيك ا ْلي ْوم بِخ ْ ِ
رينا وأ ْفضلِنا ،الل ُهم إِنا ن ْست ْش ِف ُع إِل ْيك بِي ِزيد ْب ِن ْاأل ْسو ِد ْ
اجلُر ِِش ،يا ي ِزيدُ
ِ
ِ
اس أيْ ِدهيُ ْم ،فام كان أ ْوشك أ ْن فار ْت سحابة ِيف
ا ْرف ْع يد ْيك إِىل اّلل) ،فرفع ي ِزيدُ يد ْيه ،ورفع الن ُ
ِ
ِ
اس أ ْن ال ي ْب ُل ُغوا من ِ
ا ْلغ ْر ِ
ازهلُ ْم"(.)31
ب كأهنا ت ْرس وهب ْت هلا ِريح ،ف ُسقينا حتى كاد الن ُ
اإل ْسال ِم ا ْب ُن ت ْي ِمية ¬" :وكذلِك ُمع ِ
وقال ش ْي ُخ ْ ِ
اس
اوي ُة ْب ُن أ ِيب ُس ْفيان -ملا أ ْجدب الن ُ
اجلر ِِش فقال( :اللهم إنا نست ْش ِفع ونتوس ُل بِ ِ
ِ
خي ِ
ارنا ،يا ي ِزيدُ
ُ
ُ
بِالشا ِم -ا ْست ْسقى بِي ِزيد ْب ِن ْاأل ْسود ْ ُ
ْ

ارفع يديك) ،فرفع يدي ِه ،ودعا الناس حتى س ُقوا ،و ِهلذا قال ا ْلعلامء( :يست ِ
حب أ ْن ُي ْست ْسقى
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ُ ُ
ُ
ين والصالحِ  ،وإِذا كانُوا ِمن أ ْه ِل بي ِ
ت رس ِ
بِأ ْه ِل الد ِ
ول اّلل ِ ‘ ف ُهو أ ْحس ُن)"(.)32
ْ
ْ
ُ
اس ،وسأ ُلوا اّلل تعاىل مع دع ِ
وقال ¬" :ف ِإن عمر وا ْملسلِ ِمني توس ُلوا بِدُ ع ِ
اء ا ْلعب ِ
اء
ُ
ُ
ُْ
اس ،ف ِإهنم است ْشف ُعوا ِ
ا ْلعب ِ
اس و ْحد ُه ُهو ال ِذي دعا هلُ ْم ،فصار التوس ُل
ُن ا ْلعب ُ
مجي ًعا ،ولْ يك ْ
ُْ ْ
ُون مع دع ِ
ُون بِدُ ِ
اء ا ْملُتوس ِل و ُسؤال ِ ِه ،وال يك ُ
بِطاعتِ ِه والتوس ُل بِشفاعتِ ِه كُل ِمن ُْهام يك ُ
ون ذلِك،
ُ
ازع ِيف و ِ
ِِ
احد ِمنْها أحد ِم ْن أ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم و ْ ِ
اإليام ِن"(.)33
رشوعة ال ُين ِ ُ
فهذه أ ْربع ُة أنْواع كُلها م ْ ُ

=

( )30أخرجه البخاري يف صحيحه ( )27 /2برقم.)1010( :
( )31أخرجه الاللكائي يف "رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة" ( )151/215/9بسند صحيح.
( )32جمموع الفتاوى (.)86 /27( ،)315 ،314 /1
( )33املرجع السابق (.)310 /1
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وقال أيضا ¬" :وقدْ ُأ ِمروا -يعنِي ْاأل ِئمةِ -يف ِاالستِسق ِ
اء بِأ ْن ي ْست ْس ُقوا بِأ ْه ِل الصال ِح؛ ال
ً
ْ
ْ ْ
ُ

ِسيام بِأق ِ
ارب النبِي ‘؛ كام فعل الصحاب ُة"(.)34

وقال ابن مفلح احلنبيل ¬ُ " :ي ْستحب ِاال ْستِ ْسقا ُء بِم ْن ظهر صال ُح ُه؛ ِألن ُه أ ْقر ُب إِىل
ِ
ِ
ِْ ِ
اس ،و ُمع ِ
است ْسقى ُعم ُر بِا ْلعب ِ
است ْسقى بِ ِه الضح ُ
اك ْب ُن
اوي ُة بِي ِزيد ْب ِن ْاأل ْسود ،و ْ
اإلجابة ،وقد ْ
احب )الت ْل ِ
ِ
ِ
خي ِ
ص( :ال ب ْأس بِالتوس ِل ِيف
ق ْيس مر ًة ُأ ْخرى ،ذكر ُه ا ْملُؤل ُ
ف ،وقال السام ِري وص ُ
ِاالستِسق ِ
وخ وا ْل ُعلام ِء ا ْملُت ِقني ،وقال ِيف )ا ْمل ُ ْذه ِ
اء بِالش ُي ِ
وز أ ْن ُيستشفع إِىل اّللِ بِر ُجل
جي ُ
ب( :و ُ
ْ ْ
صالِح ،و ِقيلُ :ي ْستحب"(.)35
وقال الش ْي ُخ ع ْبدُ اّلل ِ ْب ُن ُحمم ِد ْب ِن ع ْب ِد ا ْلوه ِ
اب ¬" :فهذا ال ِذي ذكر ُه ُعم ُر  ¢توسل ِمن ُْه ْم
اوي ُة بِدُ ع ِ
اء النبِي ‘ وشفاعتِ ِه ِيف حياتِ ِه؛ و ِهلذا توسل بعده بِدُ ع ِ
بِدُ ع ِ
اس ،وتوسل ُمع ِ
اء ا ْلعب ِ
اء
ْ ُ
اب ِاالستِسق ِ
ي ِزيد ْب ِن ْاأل ْسو ِد ،وهذا ال ِذي ذكر ُه ا ْل ُف ُقها ُء ِيف كِت ِ
اء ،وقا ُلواُ ( :ي ْستحب أ ْن ُي ْست ْسقى
ْ ْ
بِالص ِ ِ
ب رس ِ
احلني ،وإِذا كانُوا ِم ْن أق ِ
ول اّلل ِ ‘ ف ُهو أ ْفض ُل)"(.)36
ار ِ ُ
وقال الشيخ محد بن نارص بن معمر ¬" :أن التوسل بدعاء الصاحلني يف االستسقاء وغريه
مرشوع ،كام فعله الصحابة ملا توسلوا بالعباس ويزيد بن األسود"(.)37

( )34جمموع الفتاوى (.)154 /27
( )35املبدع يف رشح املقنع (.)206 /2
( )36الدرر السنية (.)254 /10
( )37املرجع السابق (.)71 /11
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علام أنه بأدنى اطالع يتبني أن النووي
ونسب كاتبو تلك األسئلة عد ًدا من األقوال للنوويً ،
أيضا كالم حمكم يف بعض ما نسبوا إليه مما تومهوا بأنه رشك؛ يبني
جمرد ناقل لتلك األقوال ،وله ً
أن النووي عىل خالف ما يتهمونه ،وغري ذلك من العدوان عىل العلامء واإلخوة ُكتاب
السلسلة ،مما ال يتسع هذا اخلطاب لعرضه وتفنيده.
وعليه :فقد ثبت لدينا أن أبا حكيم ومن معه ُ
أهل جهل وتعال ،ودعاة فتنة ،ويتعني عىل اإلمام
أو من ينوبه إنزال العقوبة الشديدة عليهم؛ لقاء تعدهيم عىل دين اهلل تعاىل ،وتقوهلم عىل اهلل
تعاىل بغري علم ،وحرهبم التي يشنوهنا عىل طلبة العلم يف الدولة اإلسالمية.
نقل اإلمام أبو بكر اخلالل عن شيوخه ببغداد أهنم قالوا" :ول ْيس ينْب ِغي ِأل ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم وا ْمل ْع ِرف ِة
بِاّللِ أ ْن يكُونُوا ُكلام تكلم ج ِ
اهل بِج ْهلِ ِه أ ْن ُجيِي ُبو ُه ،و ُحياجو ُه ،و ُيناظِ ُرو ُه ،ف ُي ْ ِ
رشكُو ُه ِيف م ْأث ِم ِه،
ِ
اخلط ِ
وضوا مع ُه ِيف ب ْح ِر خطايا ُه ،ول ْو شاء ُعم ُر ْب ُن ْ
و ُ
جيمع ل ُه أ ْصحاب
خي ُ
اب أ ْن ُيناظر صبِي ًغا ،و ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َضب ُه،
ر ُسول اّلل ‘ حتى ُيناظ ُرو ُه ،و ُحياجو ُه ،ويبِينُوا عل ْيه لفعل ،ولكن ُه قمع ج ْهل ُه ،وأ ْوجع ْ
ونفاه ِيف ِج ْل ِد ِه ،وتركه يتغصص بِ ِر ِ
اين الن ِ
اس م ْط ُرو ًدا ،منْف ايا،
يق ِه ،وينْقطِ ُع ق ْل ُب ُه ح ْرس ًة ب ْني ظ ْهر ِ
ُ
ُ
ُ
احلج ِة والنظ ِر ،ب ْل ترك ُه خيْتن ِ ُق عىل ِحرتِ ِه ،ولْ ُيبل ْع ُه
ُمرش ًدا ،ال ُيكل ُم وال ُجيال ُس ،وال ُي ْشفى بِ ْ ُ
ِريق ُه ،ومنع الناس ِم ْن كال ِم ِه و ُجمالستِ ِه"(.)38
ِ ِِ ِ
ِ
ِِ
اإلما ُم ْاآل ُجر ُي ¬" :ينْب ِغي ِ ِ
وقال ْ ِ
ب
إلما ِم ا ْمل ُ ْسلمني وألُمرائه يف كُل بلد إِذا صح عنْد ُه م ْذه ُ
رجل ِمن أه ِل ْاألهو ِ
اء ِ -ممن قدْ أ ْظهره -أ ْن يع ِ
اقب ُه ا ْل ُع ُقوبة الش ِديدة ،فم ِن ا ْستحق ِمن ُْه ْم أ ْن ي ْقتُل ُه
ْ
ْ ْ
ُ
ُ
ْ
ُ

( )38السنة ،للخالل (.)223 /1
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قتل ُه ،وم ِن ا ْستحق أ ْن ي ْ ِ
حيبِس ُه ُو ُينكل بِ ِه فعل بِ ِه ذلِك ،وم ِن ا ْستحق أ ْن ين ِْفي ُه نفا ُه ،وحذر
ُضب ُه و ْ
ِمنْ ُه الناس"(.)39
احلق إِذا كان ظ ِ
وقال ش ْي ُخ ْ ِ
اإل ْسال ِم ا ْب ُن ت ْي ِمية ¬" :إِن ْ
اه ًرا قدْ عرف ُه ا ْمل ُ ْسلِ ُمون ،وأراد ب ْع ُض
ِِ
ِ ِ
ب منْ ُع ُه ِم ْن ذلِك ،ف ِإذا ُه ِجر و ُعزر ،كام فعل أ ِم ُري ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني
ا ْمل ُ ْبتدعة أ ْن يدْ ُعو إِىل بِدْ عته ،ف ِإن ُه جيِ ُ
اب  ¢بِصبِي ِغ ب ِن عسل الت ِم ِ
اخلط ِ
ُعم ُر ْب ُن ْ
يمي ،وكام كان ا ْمل ُ ْسلِ ُمون ي ْفع ُلون ُه ،أ ْو ُقتِل؛ كام قتل
ْ
خال ِ
اجلعد بن ِدرهم وغيالن ا ْلقد ِري وغري ُمها ،كان ذلِك ُهو ا ْملصلحة ،بِ ِ
ِ
ف ما إِذا
ْ
ْ
ْ
ا ْمل ُ ْسل ُمون ْ ْ ْ ْ
احلق :إِما ِهلوا ه ،وإِما لِفس ِ
ت ُِرك د ِ
اع ًيا ،و ُهو ال ي ْقب ُل ْ
اد إِ ْدراكِ ِه ،ف ِإن ُه ل ْيس ِيف ُخماطبتِ ِه إِال م ْفسدة
ُ
وَضر عل ْي ِه وعىل ا ْمل ُ ْسلِ ِمني"(.)40
وفيام ييل نورد ما صح عن الفاروق أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ¢يف تعامله مع أحد
املتعاملني املتتبعني للمتشابه املثريين للفتن؛ ليستن به أئمتنا وأمرا ؤنا يف الدولة اإلسالمية:
اخلط ِ
فع ِن السائِ ِ
ب ْب ِن ي ِزيد  ¢أن ُه قالُ " :أ ِيت إِىل ُعمر ْب ِن ْ
اب ،فقا ُلوا :يا أ ِمري ا ْمل ُ ْؤ ِمنِني ،إِنا ل ِقينا
يل ا ْل ُقر ِ
آن ،فقال :الل ُهم أ ْم ِكني ِمنْ ُه ،قال :فب ْينا ُعم ُر ذات ي ْوم جالِس ُيغدي
ر ُج ًال ي ْسأ ُل ع ْن ت ْأ ِو ِ ْ
الناس إِ ْذ جاءه وعلي ِه ثِياب و ِعاممة ،فغداهُ ،ثم إِذا فرغ قال :يا أ ِمري ا ْمل ْؤ ِمنِني{ ،والذ ِاري ِ
ات ذ ْر ًوا
ُ
ُ
ْ
ُ
امال ِ
احل ِ
( )1ف ْ
ت ِو ْق ًرا } [الذاريات ،]2 ،1 :قال ُعم ُر :أنْت ُهو؟ فامل إِل ْي ِه وحرس ع ْن ِذراع ْي ِه،
حم ُلو ًقا
جيلِدُ ُه حتى سقط ْت ِعامم ُت ُهُ ،ثم قال( :وال ِذي ن ْف ُس ُعمر بِي ِد ِه ،ل ْو وجدْ تُك ْ
فل ْم يز ْل ْ

( )39الرشيعة (.)2554 /5
( )40درء تعارض العقل والنقل (.)173 ،172 /7
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لُضب ُت ر ْأسك ،أ ْلبِسو ُه ثِياب ُه ،وا ْ ِ
مح ُلو ُه حتى ُت ْق ِد ُمو ُه بِالد ُهُ ،ثم لِي ُق ْم خطِي ًباُ ،ثم لِي ُق ْل :إِن صبِي ًغا
ُ
ْ
ا ْبتغى ا ْل ِع ْلم فأ ْخطأ) ،فل ْم يز ْل و ِضي ًعا ِيف ق ْو ِم ِه حتى هلك ،وكان سيد ق ْو ِم ِه"(.)41
وع ِن ا ْلق ِ
اس ِم ب ِن ُحممد أن ُه قال" :س ِم ْع ُت ر ُج ًال يسأ ُل ع ْبد اّللِ بن عباس ع ِن ْاألنْف ِ
ال ،فقال
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ب ِمن الن ْف ِل) ،قالُ :ثم عاد مل ْسألتِ ِه ،فقال ا ْب ُن عباس
ا ْب ُن عباس( :ا ْلفر ُس من الن ْف ِل ،والسل ُ
ذلِك أي ًضاُ ،ثم قال الرج ُلْ :األنْف ُال التِي قال اّلل ِيف كِتابِ ِه ،ما ِهي؟ قال ا ْلق ِ
اس ُم :فل ْم يز ْل ي ْسأ ُل ُه
ُ
ْ
ُ
حي ِرج ُه ،فقال ا ْب ُن عباس( :أتدْ ُرون ما مث ُل هذا؟ مث ُل صبِيغ ال ِذي َضب ُه ُعم ُر ْب ُن
حتى كاد أ ْن ُ ْ

اخلط ِ
ْ
اب)"(.)42
وع ْن أيب ُع ْثامن الن ْه ِدي ¬" :أن ر ُج ًال كان ِم ْن بنِي ي ْر ُبوعُ ،يق ُال ل ُه صبِيغ ،سأل ُعمر ْبن
ات وا ْملرسال ِ
ازع ِ
اب  ،¢ع ِن الذ ِاري ِ
ات والن ِ
اخلط ِ
ْ
ت ،أ ْو ع ْن إِ ْحد ُاهن ،فقال ل ُه ُعم ُر) :ض ْع ع ْن
ُْ
حم ُلو ًقا لُضب ُت ال ِذي ِف ِ
يه ع ْيناك(،
ر ْأ ِسك( فوضع ع ْن ر ْأ ِس ِه ف ِإذا ل ُه و ِفرية ،فقال) :ل ْو وجدْ تُك ْ
ْ
قالُ :ثم كتب إِىل أ ْه ِل ا ْلب ْرص ِة أ ْن ال ُجتال ِ ُسو ُه ،أ ْو قال) :كتب إِل ْينا أ ْن ال ُجتال ِ ُسو ُه( ،قال) :فل ْو
جلس إِل ْينا ون ْح ُن ِمائة لتفر ْقنا عنْ ُه("(.)43
ونقل اإلمام أبو بكر اخلالل عن شيوخه ببغداد أهنم قالوا" :فهكذا ُحك ُْم كُل م ْن رشع ِيف ِد ِ
ين
ِ
ِ
ّلل ،أ ْن ُخي ِْرب أن ُه عىل بِدْ عة وضاللة ،ف ُيحذ ُر ِمنْ ُه وينْهى ع ْن كال ِم ِه و ُجمالستِ ِه،
اّلل بِام لْ ي ْأذ ْن بِه ا ُ
اجل ِ
فا ْس ْرت ِشدُ وا ا ْل ِع ْلم ،وا ْست ِحضوا ا ْل ُعلامء ،وا ْقب ُلوا ن ُْصح ُه ْم ،وا ْعل ُموا أن ُه ل ْن يزال ْ
اه ُل بِخ ْري ما
ِ
اب ا ْلق ْو ِل وا ْلعم ِل ،إِ ْن من اّلل عل ْي ِه بِا ْلق ُب ِ
املا ي ْقم ُع ج ْهل ُه ،وي ُرد ُه إِىل صو ِ
ول ،ف ِإذا تكلم
وجد ع ً
ُ
( )41أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف "فضائل الصحابة" ( )446 /1برقم )717( :بسند صحيح.
( )42أخرجه اإلمام مالك يف موطئه ( )647 /3برقم )1655( :بسند صحيح.
( )43أخرجه اهلروي يف "ذم الكالم وأهله" ( )7 /4برقم )719( :بسند صحيح.
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اجل ِ
اه ُل بِجهلِ ِه ،و ُع ِدم الناس ا ْلع ِ
ال أ ْن ي ُرد عل ْي ِه بِ ِع ْل ِم ِه ،فقدْ تودع ِمن ْ
ْ
اخل ْل ِق ،وربنا الر ْمح ُن
ُ
ْ
ا ْمل ُ ْستع ُ
ان عىل ما ي ِص ُفون"(.)44
هذا؛ وباهلل التوفيق ،ومنه التأييد ،وصىل اهلل وبارك عىل عبده ورسوله حممد ،وعىل آله
كثريا.
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وسلم
ً
تسليام ً
***

( )44السنة ،للخالل (.)228 /1
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